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Εθνικοφ

Σίθεται θζμα πολιτικήσ ηθικήσ και ςεβαςμοφ τησ ψήφου και τησ
εμπιςτοςφνησ των πολιτϊν από πλευράσ Βουλευτϊν
Φαίνεται ότι θ οςμι των ςκανδάλων που αναδφεται από τισ προτάςεισ
νομοκετικοφ περιεχομζνου, τισ εκτρωματικζσ τροπολογίεσ λθςτείασ των
πολιτϊν υπζρ των δανειςτϊν, τισ ςυμβάςεισ του Δθμοςίου με ξζνεσ
εταιρείεσ, ζχει ειςχωριςει βακιά μζςα ςτουσ Βουλευτζσ τθσ
ςυγκυβζρνθςθσ και δεν τουσ κάνει πια καμία εντφπωςθ.
Συνεπικουροφμενθ από τθν αδράνεια τουσ, τθν ζλλειψθ ίδιασ ενθμζρωςθσ από πλευράσ τουσ, τουσ
βλζπουμε να ανταλλάςουν τθν ψιφο τουσ με κομματικά ι υπουργικά οφίτςια είτε με μικροτοπικά
«ωφζλει» πετϊντασ πυροτεχνιματα μθ ςτιριξθσ. Όλοι αυτοί, κρίνονται από όλουσ μασ ακατάλλθλοι για τθ
διαχείριςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ που τουσ πρόςφεραν οι ςυμπολίτεσ τουσ.
Αδιαμφιςβιτθτα, οι υποδομζσ όπωσ οι αυτοκινθτόδρομοι, αποτελοφν ςθμείο αιχμισ μιασ αναπτυξιακισ
πολιτικισ και δεν κα διαφωνιςω με κανζνα για τθν αναγκαιότθτα τουσ.
Η επικείμενθ κφρωςθ, τθν Δευτζρα ι Τρίτθ το απόγευμα, τθσ τροποποίθςθσ των ςυβάςεων παραχϊρθςθσ
των μεγάλων οδικϊν ζργων, αποδεικνφει περίτρανα ότι δεν αντιλαμβάνονται τθν προαναφερόμενθ αξία
των υποδομϊν τόςο ςε Εκνικό όςο και Περιφερειακό επίπεδο. Πρόκειται για μια τροποποίηςη ςε ζνα
super ςκάνδαλο, που μεταφζρει το βάροσ τησ καταςκευήσ, ςυντήρηςησ και λειτουργίασ ςτουσ πολίτεσ.
Ειδικότερα, και μόνο με τθν ζκκεςθ του Γενικοφ Λογιςτθρίου να διαβάςει κανείσ κακϊσ και τθν ζκκεςθ
αξιολόγθςθσ των ςυνεπειϊν των ρυκμίςεων του Υπουργείου Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφου
διαπιςτϊνει τουσ ςκανδαλϊδεισ όρουσ των ςυμβάςεων που επιβαρφνουν μονομερϊσ τα ςυμφζροντα του
Ελλθνικοφ Δθμοςίου με εξπρζσ διαδικαςίεσ κφρωςθσ. Με 2ετθ διαπραγματεφςεισ ςτισ οποίεσ ζπρεπε να
εξαςφαλιςκεί θ ςυνζχιςθ τθσ χρθματοδότθςθσ με ιδιωτικά δανειακά κεφάλαια, όπωσ αναφζρει και θ
ζκκεςθ του ΓΛΚ.
Αντί αυτοφ, ζχουμε επιβάρυνςη του κρατικοφ προχπολογιςμοφ με επιπλζον 5 δισ ευρϊ, χωρίσ να
ολοκλθρϊνονται οι υποχρεϊςεισ των πρϊτων ςυβάςεων, εξαιρϊντασ τμιματα καταςκευισ με νόμο,
δίνοντασ τθν αρμοδιότθτα ςε Υπουργό για τθν όποια εξαίρεςθ.
Ποιόν υπουργό ; αυτόν που ζχει Γερμανικό επίτροπο ςτο κεφάλι του; Θα αφιςουν να προχωριςουν τα
ζργα; ΟΧΙ , κα τα επαναδιαπραγματευκοφν με νζα επιβάρυνςθ των πολιτϊν μετά το 2015 όπωσ
περιγράφεται ςτισ τροποποιθτικζσ ςυμβάςεισ.
Επιπλζον, όταν θ ίδια ζκκεςθ αξιολόγθςθσ επιχειρθματολογεί « …με τθ δραματικι επιδείνωςθ τθσ
οικονομικισ κατάςταςθσ …» ερωτϊ : με τη ηθικό μζριςμα θα επικυρϊςουν οι βουλευτζσ την αφξηςη των
διοδίων, την ενεργοποίηςη των ανοικτϊν και την καταςκευή πιθανόν νζων;
Και το παράλογο τθσ υπόκεςθσ, οι ςυμβάςεισ με τθν τροποποίθςθ τουσ ορίηουν ότι το δθμόςιο κα
αποηθμιωκεί μετά το 2020 και εγγυϊνται τθν αςφάλεια των ιδιωτικϊν επενδφςεων !!! Τι ςθμαίνει αυτό ; ότι
αν δεν υπάρχουν επαρκι ζςοδα, το δθμόςιο κα καλφψει τθ «χαςοφρα» των ιδιωτϊν.

Και ασ μθ ξεχνάμε ότι ςυμμετείχαν 48 ξζνεσ τράπεηεσ και οίκοι και τϊρα ζχουν αποχωριςει, και οι ελλθνικζσ
τράπεηεσ δεν είναι γνωςτό αν κα ςυμμετζχουν και με ποίο ποςοςτό και εν τω μεταξφ ζχουν λάβει και τα
χριματα τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ. Πλιρωνε τϊρα ξανά ελλθνικζ Λαζ.
Εν κατακλείδι, τίθεται θζμα πολιτικήσ ηθικήσ και ςεβαςμοφ τησ ψήφου και τησ εμπιςτοςφνησ των πολιτϊν
από πλευράσ Βουλευτϊν.
Σιμερα το βράδυ μζςω τθσ ψιφιςθσ του προχπολογιςμοφ του 2014 οι βουλευτζσ καλοφνται να
επικυρϊςουν τθν οικονομικι πολιτικι τθσ ςυγκυβζρνθςθσ και τθ Τρίτθ το απόγευμα τισ τροποποιιςεισ των
ςυμβάςεων.
Ορίςτε πεδίον ζνδοξο και λαμπρό, για να αποδείξετε ότι ςκζπτεςτε τουσ ςυμπολίτεσ ςασ και όχι τθν
βουλευτικι αμοιβι. ΚΑΣΑΨΗΦΙΣΕ, για να ζχουμε μζλλον και αυτοκινθτοδρόμουσ, χριςιμουσ ςτθν
ανάπτυξθ και τθν ανταγωνιςτικότθτα.
Ειδάλλωσ, αλλάξετε τουσ όρουσ των ςυμβάςεων, εφαρμόςτε άμεςα τη χιλιομετρική χρζωςη, νομοθετήςτε
για καταςκευή και όχι εξαίρεςη τμημάτων, αλλάξτε το προχπολογιςθζν κόςτοσ με πραγματικζσ τιμζσ και
όχι προ κρίςησ, διαγράψτε την εξαςφάλιςη των ξζνων εταιριϊν και ΠΡΟΣΑΣΕΨΣΕ τα χρήματα των
ςυμπολιτϊν ςασ.
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